
  
  
  كلیة التربیة 

  . 2022/2023جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي      
   رابعة عصراالحتى  الواحدة ظھرا من الثالثةالفرقة متحان: فترة اال

 ة                     مدیر اإلدارة                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                            عمید الكلی                            المختص               
                                                                                                                                         

                                                                           
  الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف                أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد

 
 أ/ سمر حسن

 (الئحة جدیدة) الفرقة الثالثة تعلیم عام 
  الیوم
  

زمن   اللغة العربیة  التاریخ
  االمتحان

زمن   اللغة االنجلیزیة
زمن   التاریخ  زمن االمتحان  اللغة الفرنسیة  االمتحان

  االمتحان

  4: 1  المشرق اإلسالمي  3: 1  مقال أدبي (شعر) القرن   3: 1  2قصة   3: 1  الحدیث  31/12  السبت
ــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  2/1  االثنین   ــــــــ  ــــــــ  ــــ

حضارة أوربا في العصور   3: 1  )5قواعد (  3: 1  فونولوجي  3: 1  موسیقى الشعر  4/1  األربعاء
  الوسطى

1 :3  

ــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  7/1  السبت   ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــ
  3: 1 المغرب واألندلس  3: 1   18:16)5ترجمة (  3: 1  2دراما   3: 1 األدب العباسي 9/1  ثنیناال

  3: 1  جغرافیة مصر  3: 1  18:16نصوص (شعر) القرن   3: 1  قراءة وكتابة  3: 1  البالغة العربیة  11/1 األربعاء

حاسب الي في التخصص  14/1 السبت
  (نظري)

حاسب الي في التخصص   3: 1  حاسب الي في التخصص (نظري)  3: 1  حاسب الي في التخصص (نظري)  3: 1
 (نظري)

1 :3  

تكنولوجیا تعلیم في  16/1  االثنین
  التخصص

تكنولوجیا تعلیم في   3: 1  تكنولوجیا تعلیم في التخصص  3: 1  تكنولوجیا تعلیم في التخصص  3: 1
 التخصص

1 :3  

  3: 1  تاریخ الفكر السیاسي  3: 1  ) 2لغویات (  3: 1  مورفولوجي   3: 1  السیرة النبویة الشریفة 18/1 األربعاء
  3: 1  النظم والحضارة اإلسالمیة  3: 1  )2حضارة (  3: 1  نقد  4: 1  النحو والصرف  21/1 السبت
      3: 1  ورشة عمل ومھارات كتابة   3: 1  3محادثة       23/1  االثنین
         3: 1  اللغة والمجتمع      25/1  األربعاء

  ر امتحان شفويملحوظة: التدریس المصغ
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  الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف                أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد

 
 أ/ سمر حسن

  (الئحة جدیدة) الفرقة الثالثة تعلیم عام 
  

زمن   فلسفة  زمن االمتحان  علم النفس  زمن االمتحان  الجغرافیا  التاریخ  الیوم
  االمتحان

زمن   اجتماع
  االمتحان

  31/12  السبت
التعلم االجتماعي   4: 1  جیومورفولوجیا

  الوجداني
  فلسفة إسالمیة   4: 1

(فلسفة المشرق 
 والمغرب)

  4: 1 علم االجتماع اإلعالمي  4: 1

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  2/1  االثنین

علم النفس   3: 1  خرائط طبوغرافیة   4/1  األربعاء
  االجتماعي

  4: 1 علم االجتماع الثقافي  4: 1 فلسفة األخالق  4: 1

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  7/1  السبت

مناھج البحث في   3: 1  جغرافیا مناخیة  9/1  االثنین
  علم النفس

  4: 1 نظریات معاصرة في علم االجتماع  3: 1 مقرر اختیاري  4: 1

  3: 1 مقرر اختیاري  4: 1  منطق حدیث ـــــــ ـــــــ  3: 1  تاریخ العرب المعاصر  11/1 األربعاء

ب الي في التخصص حاس 14/1 السبت
 (نظري)

حاسب إلي في   3: 1
 التخصص (نظري)

حاسب الي في التخصص   3: 1
 (نظري)

  3: 1 حاسب الي في التخصص (نظري)  3: 1

تكنولوجیا تعلیم في  16/1  االثنین
 التخصص

تكنولوجیا تعلیم في   3: 1
 التخصص

تكنولوجیا تعلیم في   3: 1
 التخصص

  3 :1 تكنولوجیا تعلیم في التخصص  3: 1

علم نفس   3: 1  تاریخ العرب الحدیث 18/1 األربعاء
  الشخصیة 

الفكر الفلسفي المعاصر في   4: 1
 آسیا وأفریقیا

  3: 1 بناء المجتمع ونظمھ  3: 1

            3: 1  مقرر اختیاري  21/1  السبت

  ملحوظة: التدریس المصغر امتحان شفوي
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  الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف                أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد

 
 أ/ سمر حسن

  (الئحة جدیدة) الفرقة الثالثة تعلیم عام 
زمن   الفیزیاء  زمن االمتحان  الریاضیات  زمن االمتحان  الكیمیاء  یخالتار  الیوم

  االمتحان
زمن   البیولوجي

  االمتحان

علم الخلیة وبیولوجیا   3: 1  النظریة النسبیة  3: 1  نظریة الزمر  4: 1  )3كیمیاء فیزیائیة(  31/12  السبت
  جزیئیة

1 :4  

  2/1  االثنین
علم الطبقات وتاریخ   3: 1  فیزیاء احصائیة  3: 1  تحلیل حقیقي  3: 1  علوم بیئیة 

  األرض
1 :3  

  3: 1  ارشجونیات   3: 1  فیزیاء حیویة  4: 1  نظریة االحتماالت  3: 1  فیزیاء حیویة  4/1  األربعاء

  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  7/1  السبت

  مقرر اختیاري  4: 1  الكیمیاء البیئیة 9/1  االثنین
  

  3: 1  )2علوم بیئیة(  3: 1  )2علوم بیئیة (  3 :1

  4: 1  فیروسات + بكتیریا  4: 1  فیزیاء ذریة واطیاف  4: 1  كھربیة  4: 1  )4كیمیاء عضویة( 11/1 األربعاء

حاسب الي في  14/1 السبت
 التخصص (نظري)

حاسب الي في   3: 1
 التخصص (نظري)

حاسب الي في التخصص   3: 1
 (نظري)

حاسب الي في   3: 1
 تخصص (نظري)ال

1 :3  

تكنولوجیا تعلیم في  16/1  االثنین
 التخصص

تكنولوجیا تعلیم في   3: 1
 التخصص

تكنولوجیا تعلیم في   3: 1
 التخصص

تكنولوجیا تعلیم في   3: 1
 التخصص

1 :3  

  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 18/1 األربعاء
  4: 1  علم األجنة  4: 1  )1میكانیكا كم (  4: 1  دینامیكا الجسم الجامد  3 :1  معادالت تفاضلیة 21/1 السبت
  4: 1  كیمیاء حیویة  3: 1  معادالت تفاضلیة جزئیة          23/1  االثنین

  ملحوظة: التدریس المصغر امتحان شفوي
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  الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف                أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد

 
 أ/ سمر حسن

  (الئحة جدیدة)  أساسيلفرقة الثالثة تعلیم ا
زمن   اللغة العربیة  التاریخ  الیوم

  االمتحان
زمن   االنجلیزیةاللغة 

  االمتحان
زمن   المواد االجتماعیة

  االمتحان
  العلوم

  
  زمن االمتحان

  3:1  علم الطبقات وتاریخ األرض  4:1  جغرافیا العالم الجدید  3:1  قصة  4:1  نصوص قرآنیة تالوة وتفسیر   31/12  السبت
  )3محادثة(  3:1  )2علوم بیئیة (  2/1  االثنین

  اللغة والمجتمع 
  3:1  الدین وقضایا العصر ــــــــــ ــــــــــ  4:1

  4/1  األربعاء
  3:1  فیزیاء حیویة  4:1  تاریخ مصر اإلسالمیة  3:1  مورفولوجي  4:1  والصرف  النحو

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  7/1  السبت

الكبار أصولھ تعلیم   4:1  الحدیث الشریف 9/1  االثنین
  ومناھجھ

خلیة وبیولوجیا   4:1  مساحة وخرائط  3:1
  جزیئیة+اجنة

4:1  

  تكنولوجیا  11/1 األربعاء
  وحاسب آلي

  4:1  تكنولوجیا وحاسب آلي  4:1  تكنولوجیا وحاسب آلي  4:1  تكنولوجیا وحاسب آلي  4:1

  ــــــــــ  ــــــــــ     ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 14/1 السبت
  4:1  )1كیمیاء غیر عضویة (      3:1  دراما   4:1  )1بالغة عربیة( 16/1  االثنین
          4:1  صوتیات وقراءة      18/1  األربعاء

  ملحوظة: التدریس المصغر امتحان شفوي


